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Одржувањето на куповната моќ на населението, економската стабилност и предвидливост, 
подразбира и координирани и интегрирани монетарни и фискални политики, преку кои 
предвидуваме стабилен курс на денарот и стабилно ниво на инфлација, во услови на влошени 
глобални трендови и ризици од екстерни инфлаторни притисоци. Фискалната и монетарната 
политика се координирани и континуирано ги следат случувањата по однос на инфлацијата и 
нивото на цените, при што ќе останат усогласени во одговорите кон предизвиците. 
 
Девизниот курс на денарот е стабилен и нивото на девизните резерви е соодветен за одбрана 
на стабилноста на курсот. 
 
Кредитната активност и кај домаќинствата и кај претпријатијата покажува тренд на нагорна 
линија, додека депозитната база исто така е стабилна, што укажува на постоење на сигурен и 
стабилен банкарски сектор што обезбедува доверба кај целокупното население. 
 
Развојот на финтек-секторот ќе придонесе за зголемување на конкуренцијата, што ќе доведе до 
поголем и полесен пристап за граѓаните до нови видови финансиски услуги, но и до поевтини 
финасиски услуги. Релевантните институции преземаат повеќе активности за создавање 
околина во која ќе се развива финтек-секторот. Воедно, со новиот Предлог-закон за платежни 
услуги и платни системи се овозможува влез на пазарот на нови платежни институции, кои како 
даватели на платежни услуги се пред сè од финтек-секторот, и истите ќе ја поттикнат 
дигиталната трансформација и ќе бидат двигатели на иновативни и дигитализирани платежни 
услуги, а со што ќе ја засилат конкуренцијата на пазарот што ќе значи подобри платежни услуги 
по пониски цени. 
 
Развојот на финансиските пазари значи поттик за влез на странски инвеститори, поголема 
конкуренција, подобри финансиски услуги и производи и за граѓаните и за компаниите, а преку 
тоа придонес и во растот на БДП. Владата преку соодветни законски решенија ги олеснува 
условите за работење на субјектите во областа на финансискиот систем, притоа важно е да се 
создадат услови финансиските институции да понудат што е можно поширок опсег на 
финансиски производи и услуги согласно потребите на граѓаните и компаниите, како и 
обезбедување алтернативни извори на финансирање со цел поголема поддршка на приватниот 
сектор и иновациите. 
 
Сакаме да се приклучиме на новите глобални текови, кои сериозно прогресираат и во 
најразвиените финансиски системи. Владата на Република Северна Македонија ќе им 
овозможи на граѓаните кои поседуваат биткоини или други стабилни криптосредства да ги 
разменуваат на легален начин, а домашните компании да вршат трговија кон странство во 
криптосредства кон своите добавувачи.  
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Ова ќе биде дозволено со законско решение кое Владата и Министерството за финансии ќе го 
изработат во соработка со Народната банка и во консултација со комерцијалните банки во 
државата, а ќе бидат консултирани и релевантни експерти на оваа тема. Формалното решение 
ќе ги следи регулативите и препораките на Европската Унија за регулирање на пазарот на 
крипто средствата. Во овој контекст ќе се воведуваат и решенија за заштитни механизми против 
евентуални злоупотреби, како и во однос на спречување на перењето пари и намалување на 
неформалната економија. 
 
Формализацијата на тргувањето со криптовалути ќе донесе и даночен прилив во економијата 
на Северна Македонија на долг рок, а ќе ги привлече и потенцијалните криптоинвеститори од 
светот. Секако дека за тие што ќе решат да користат криптосредства останува препораката 
претходно добро да се информираат за природата на криптосредствата, како и пазарниот ризик 
што го носат тие како инвеститори во криптосредства. 
 
Енергетска транзиција и одржливост  
 
Долгиот период, без нови и конкретни енергетски инвестиции, а со многу ветувања за нови 
енергетски инфраструктурни проекти, придонесе во екот на европската енергетска криза со 
електрична енергија и со природниот гас, Република Северна Македонија, како увозно зависна 
земја од енергенси, да се најде во незавидна состојба, а тоа е голем предизвик и огромен поттик 
за Владата уште поенергично и посериозно да се посвети на инвестиции во енергетскиот сектор.  
 
За Владата, овој момент мора да се искористи за сериозна енергетска транзиција и промена на 
енергетската структура на државата. Конкретно, Владата ќе дејствува кон успешна енергетска 
транзиција која на краток, среден и долг рок ќе обезбеди сигурност со снабдувањето на 
енергенси, одржливост на енергетскиот систем и ќе биде ценовно прифатлива за сите граѓани 
и економски субјекти.  
 
Фокусот на обновловите извори на енергија и ефикаснoто искористување на расположливите 
природни ресурси, како што се сонцето, ветерот и водата претставуваат основа на македонската 
енергетска транзиција.  
 
Следејќи ги добрите политики и практики на Европската Унија, визијата на Владата во следниот 
период е развој на сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем што е 
способен да го поддржи одржливиот економски раст на земјата. 
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Зголемување на домашното производство на електрична енергија преку инвестиции во нови 
енергетски инфраструктурни проекти од страна на државата преку АД ЕСМ, базирани на 
обновливи извори на енергија, но и преку моделот на јавно приватно партнерство и Законот за 
стратешки инвестициони проекти е вистинскиот пат кон обезбедување на енергетската 
независност на Северна Македонија. 
 
АД ТЕЦ Неготино ќе биде дел од АД ЕСМ и во најкус рок ќе биде трансформиран и прилагоден 
да работи на природен гас. Во овој мандат на Владата, ќе започне отворање на рудникот 
Живојно, со цел обезбедување на домашни количини на јаглен за стабилно производство на 
електрична енергија во РЕК Битола на среден рок. 
 
АД ЕСМ ќе ја спроведе третата фаза од ревитализацијата и модернизацијата на големите 
хидроелектрани. Врз основа на изработените технички студии со поддршка на EBRD и KfW ќе 
се изградат нови 160 MW на фотонапонски електрани во РЕК Битола и дополнителни 10 MW на 
фотонапонска електрана во РЕК Осломеј. Започната е и изградбата на топловодот од РЕК 
Битола до градот Битола и Новаци, а дополнително АД ЕСМ ќе започне со проектирање на нова 
когенеративна гасна електрана со капацитет од 250 MW, која ќе произведува топлинска и 
електрична енергија во РЕК Битола. 
 
Ќе продолжи втората фаза од тендерската постапка за избор на најповолен понудувач за 
изградба на ХЕЦ Чебрен во која учествуваат дел од најголемите енергетски компании од Европа 
и светот. До крајот на 2022 година очекуваме да се потпише договорот за концесија со 
приватниот инвеститор за изградба на ХЕЦ Чебрен. 
 
Главни двигатели на македонската енергетска транзиција покрај изградбата на ХЕЦ Чебрен ќе 
бидат и фотонапонските електрани и ветерните електрани.  
 
До крајот на 2022 година, очекуваме да бидат пуштени во употреба 60 MW на фотонапонски 
електрани по моделот на премиум тарифи, како и двете фотонапонски електрани со вкупен 
капацитет од 100 MW кои ќе се градат по моделот на јавно приватно партнерство со АД ЕСМ во 
РЕК Осломеј. Само со овие два проекта и со веќе изградената фотонапонска електрана со 
инсталиран капацитет од 10 MW во Осломеј, за десетпати е зголемен вкупниот изграден 
капацитет на фотонапонски електрани во изминатите 15 години. 
 
Во првите три месеци од 2022 година ќе бидат потпишани и новите договори за изградба на 
фотонапонски електрани со премиум тарифи, за вкупно 80 MW кои ќе бидат изградени до 
крајот на мандатот на оваа Влада.  
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Во текот на првите три месеци од новиот мандат, ќе биде објавен и нов тендер за изградба на 
фотонапонски електрани со премиум тарифи за најмалку 70 MW кои, исто така, ќе бидат 
изградени до крајот на мандатот на оваа Влада. Вкупно, преку премиум тарифите, ќе се 
реализираат инвестиции во фотонапонски електрани со капацитет од 200 MW. 
 
Во првите три месеци од новиот мандат до Собранието на Република Северна Македонија ќе 
бидат доставени неколку закони за реализација на стратешките инвестиции за големи 
инфраструктурни енергетски проекти со предвидени инвестиции над една милјарда евра, и тоа: 

• Еден од најголемите ветерни паркови во регионот, Ветерен парк Вирови со инсталиран 
капацитет од 414 MW на територијата на општините Крива Паланка, Старо Нагоричане 
и Ранковце со планирана инвестиција од над 500 милиони евра од страна на 
германската компанија WPD Europe; 

• Сончев парк Стипион на територијата на општина Штип со инсталиран капацитет од 
околу 360 MW и предвидена инвестиција од околу 270 милиони евра од страна на 
француската компанија АКУО Енерџи; 

• Сончев Парк Ерџелија со инсталиран капацитет од 85 MW со предвидена инвестиција од 
околу 55 милиони евра од британската компанија ЕФТ; 

• Сончевите паркови во Долни Балван, Штип и Пехчево со инсталиран капацитет од над 
450 МW и предвидена инвестиција од над 300 милиони евра.  

 
Во услови на енергетска криза, но пред сѐ во релација со енергетската транзиција, на граѓаните 
и компаниите ќе им бидат овозможениолеснети и либерализирани услови за инсталирање на 
фотонапонски електрани на своите кровови, со цел задоволување на сопствените потреби на 
електрична енергија, а вишоците да можат да ги продаваат по подобри услови од сегашните. Ќе 
се укине ограничувањето по инсталиран капацитет и за домаќинствата и за индустриските 
потрошувачи. Во првите три месеци од мандатот на оваа Влада ќе биде предложен нов посебен 
закон за изградба на фотонапонски електрани со кој ќе се решат проблемите со досегашните 
административни процедури. 
 
До крајот на мандатот на оваа Влада ќе заврши изградбата на 400 kV интерконективниот 
далекувод Битола – Елбасан и 400 kV трафостаница во Охрид. 
 
Во однос на гасификацијата, остануваат уште 10 км од изградбата на магистралниот гасовод 
Скопје – Тетово – Гостивар кои ќе бидат завршени во 2022 година, а за само три години 
започнувајќи од 2018 година беа изградени 186 км од магистралниот гасовод. Изградбата на 
гасоводот ќе продолжи и до Кичево, Дебар, Охрид и Струга. До крајот на 2022 година ќе се 
избере и приватен инвеститор кој по пат на јавно приватно партнерство ќе ја развива 
дистрибутивната мрежа за природен гас во македонските општини. 


